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70 let
V těchto dnech se začíná hodně mlu-
vit o 70. výročí konce 2. světové války. 
Určitě na toto téma máme možnost 
shlédnout množství filmů a reportáží. 
I v novinách najdeme více článků než 
jiné roky. Bohunice prožívaly váleč-
ná léta poměrně klidně, je-li to vůbec 
možné o době války napsat. Nicméně 
se u nás neválčilo. Ale i Bohunice byly 
osvobozeny, a to znamenalo, že se 
přes naši obec musela přesunout také 
bojová linie. Osvobozování Bohunic 
je zachyceno ve dvou kronikách, a to 
v té psané kronikářem v 70. letech 
20. století, a pak v soukromé kro-
nice rodu Sobolů psané průběžně 
i v době války. Zde se mimo jiné do-
čteme, že: „Bohunice byly osvobozeny 
v 6 hodin večer na svátek sv. Marka 
ve středu 25. dubna 1945“. Jak jistě 
víte, máme v Bohunicích i pomník 
obětem světových válek. Najdete ho 
nahoře u lékárny na ulici Havelkova. 
Je živým svědectvím dnešním gene-
racím o hrůzách, které s sebou války 
přinášejí. Připomíná nám bohunické 
občany padlé v 1. světové válce, je-
jichž jména se mi postupně podařilo 
zjistit. Připomíná nám sedm ruských 
vojáků, kteří na konci 2. světové války 
při osvobozování naší obce zahynu-
li. Především nám však připomíná 
bohunické občany, kteří svoji životní 
pouť předčasně ukončili na bojištích 
2. svět. války, nebo byli umučeni ve fa-
šistických koncentračních táborech. 
Jejich jména známe a naši otcové 
po některých z nich pojmenovali uli-
ce: gen. Bohuslav Všetička, František 
Švestka, Oldřich Jaroš, Čeněk Růžička, 
Josef Morávek, Ladislav Havelka, Ja-
roslav Neužil a konečně JUDr. Čestmír 
Sobola, který byl po krutém vyslýchá-
ní a mučení zastřelen 2. května 1945.
Pro zájemce o informace jak osvo-
bozování Bohunic probíhalo, nabízí-
me autorské čtení z knihy „Z historie 
Bohunic“, kde je tento důležitý oka-
mžik našich místních dějin detailně 
zachycen a zpracován. Proběhne 
v pondělí 27. 4. 2015 od 18 hodin 
v místní knihovně na Lánech. Jste 
srdečně zváni.

Antonín Crha, starosta

Pozor, začíná blokové čištění!

Uzávěrka č. 5/15
17. dubna 2015

Milí bohuničtí spoluob-
čané, chtěl bych vás na 
úvod požádat, abyste si 
dobře poznačili termín 
blokových čištění, kte-
rá budou probíhat ve 
vašem okolí. Harmono-
gram je uvnitř zpravo-
daje. Firma Brněnské ko-
munikace a.s. čistí hlavní 
vozovky už 3. 4. 2015. 
My pak začínáme s našim čištěním 
8. 4. 2015. Vždy nás moc mrzí, když 
vidíme, jak odtahová vozidla nakládají 
auta našich občanů, kteří pak mají 
spoustu starostí s jejich vyzvednutím 
z odstavných parkovišť a úhradou ne-
malých částek za odtah. V minulém 
roce bylo odtaženo přes 100 aut, což 
není zrovna příznivá bilance. Je však 
třeba si uvědomit, že je nutné silnice 
po zimním posypu uklidit. Bohunice 
jsou v tomto směru ke svým obča-
nům poměrně ohleduplné, protože 
mnohé městské části odtahují vozidla 
při každém čištění – tedy i vícekrát za 
rok – což se u nás neděje.
Jsme přesvědčení, že každý, kdo se as-
poň trochu o dění v Bohunicích zajímá, 
se o informaci o termínech blokových 
čištění musí dozvědět. Jsou uvedeny 
alespoň dvakrát na stránkách tohoto 
zpravodaje, na webových stránkách 
Bohunic, všechny bytové samosprávy 
od nás dostaly zprávu písemně, har-

monogram visí i na úřední 
desce u radnice a rovněž 
i na nástěnce uvnitř bu-
dovy. V neposlední řadě 
jsem informaci zveřejnil 
i na facebookové stránce 
MČ Brno-Bohunice. Dělá-
me tady, co můžeme.
Změna místa centrál-
ního záchytného par-
koviště

Ještě jedna důležitá informace: Do-
zvěděli jsme se, že bylo změněno 
i centrální záchytné parkoviště. Jeho 
nová adresa je Drážní 9 ve Slatině. 
Kontaktní telefon je 602 737 673.

Hodiny
V době, kdy čtete tyto řádky, už skon-
čilo hlasování v anketě o podobě ci-
ferníku budoucích sloupových hodin 
pro náměstí před Kalinkou. Je patrné, 
že v anketě zvítězí varianta č. 5 (člá-
nek píši v době trvání ankety). Dle 
informace v textu k anketě, bude tato 
varianta předložena radním městské 
části s prosbou o odsouhlasení. Po-
kud vše poběží podle plánu, mohly 
by být nové hodiny umístěny na 
našem náměstí už někdy v průbě-
hu května letošního roku. Rychleji 
to není možné, protože jen samotná 
výroba ciferníků trvá 6–8 týdnů.

Holubi
Často se na mne obrací lidé s otáz-
kou, co dělat s holuby, kteří „bydlí“ 
v Bohunicích, resp. proč s nimi nic 
neděláme? Už jsem na toto téma psal 
články v našem zpravodaji vícekrát. 
Mnoho toho jak se jim bránit udělat 
nemůžeme. Přesto jsem si vzpomněl, 
že mi před časem jeden „ptačí“ od-
borník připomněl staronovou, levnou 
metodu, jak snížit množství ptactva 
v nějaké lokalitě. Stačí totiž, abychom 
si pravidelně uklízeli na střechách na-
šich domů. Oni totiž holubi využívají 
nepořádek, který je zde nafoukán, 
ke zbudování hnízda. Pokud se bu-
dou střechy domů opakovaně po 
dobu jarních a letních měsíců kont-
rolovat a začínající hnízdiště likvido-
vat, holubi nebudou moci zahnízdit 
a tedy se ani rozmnožit. Tak se síla hej-
na začne snižovat. Proto touto cestou 
vyzývám všechny domovní samo-
správy – zaměřte se aspoň jeden rok 
na čistotu svých střech. Pomáháte 
tím nejen nám všem, ale především 
sami sobě a svému bytovému domu. 
A ještě bych připomněl, že krmení 
holubů je považováno za znečišťo-
vání veřejného prostranství a tedy 
je trestné. Navíc krmivo konzumují 
i potkani a tím „krmiči“ přispívají k roz-
šiřování jejich populace.

Sběr šatstva  
pro Charitu
Až budete doma probírat šatník a ne-
budete vědět co s vyřazeným oble-
čením, mohlo by vás zajímat, že sběr 
šatstva pro Charitu proběhne tradič-
ně ve staré hale TJ Tatran Bohunice ve 
dnech 17.–18. 4. 2015 – podrobnosti 
uvnitř zpravodaje.
Přeji vám krásné jarní dny.

Antonín Crha, starosta

Redakční kodex
Vážení čtenáři Našich Bohunic, ráda bych Vás informovala o chystaných 
změnách, jež se týkají tohoto periodika. Jistě jste si všimli, že v několika 
minulých číslech došlo na stránkách Našich Bohunic k poněkud vyhraně-
nějším politickým debatám. Na popud této situace se rozhodla redakční 
rada připravit redakční kodex, který by upravoval podobu i obsah (tj. 
pravdivost údajů, srozumitelnost či původnost) jednotlivých textů, které 
jdou do tisku. S podobou nového Kodexu redakční rady se budete moci 
seznámit v některém z dalších čísel Našich Bohunic, až bude kodex finálně 
připraven pro předložení Radě MČ.
Zároveň jsme chtěli vyzvat Vás, naše čtenáře, o laskavé přispění – článkem 
o životě z naší městské části, nápadem na novou rubriku či konstruktivní 
připomínkou. Své texty můžete zasílat na podatelnu Úřadu MČ: noviny@
bohunice.brno.cz

Mgr. Lucie Stará
předsedkyně redakční komise Našich Bohunic
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plán, který bude řešit zvýšení bez-
pečnosti našich žáků před možnými 
riziky. Ani radnice v této oblasti nezů-
stává stranou a připravuje opatření, 
které by eliminovalo možná rizika. 
Převážně se bude jednat o fyzickou 
přítomnost dozoru před vstupem 
do škol. Po konzultaci s Městskou 
policií Brno se jedná o nejúčinnější 
prevenci. V současné době konzultuji 
s odborníky právní statut a další ná-
ležitosti, které musí tito dobrovolníci 
splňovat. Myslím, že se shodneme 
na tom, že bezpečnost našich dětí je 
prioritou a má cenu i přes byrokratic-
ké a administrativní překážky udělat 
v tomto směru vše. Součástí projek-
tu fyzického dozoru bude i podpora 
technickými prostředky, a to přede-
vším využití a rozšíření kamerových 
systémů, videotelefony, nebo turni-
kety s čipovým vstupem.
V souhrnu však mohu konstatovat, že 
naše základní školy jsou v dobré kon-
dici. Vedení MČ však bude i nadále 
usilovat o to, aby se v našich školách 
zlepšovaly jak podmínky technické, 
tak personální, a to především for-
mou úzké spolupráce s vedením škol. 
Kvalitu výuky však musí především 
hodnotit rodiče žáků, kteří naše školy 
navštěvují. Pokud máte připomínky 
nebo návrhy pro zlepšení činnosti na-
šich základních škol, kontaktujte mne 
prosím, vždyť dobrá a kvalitní škola je 
základ pro budoucnost našich dětí.
 

Milan Hrdlička
váš místostarosta

Základní školy v Bohunicích z pohledu zřizovatele
Jak většina občanů ví, MČ 
Brno-Bohunice je zřizova-
telem obou základních 
škol na území Bohunic. 
Jako řádný zřizovatel je 
také povinna dohlížet na 
správný a hospodárný 
provoz včetně kontroly 
jejich činnosti. Vzhledem 
k těmto skutečnostem 
jsem se rozhodl navštívit 
ředitele našich základních škol a pro-
diskutovat s nimi jednotlivé body, 
které je trápí, a kde my jako zřizovatel 
můžeme pomoci. Součástí tohoto 
setkání byla i malá „inspekce“ po pro-
storách školy a kontrola kvality stra-
vování. V celku mohu konstatovat, že 
ředitele našich ZŠ tíží nejvíce finanční 
prostředky určené na platy učitelů. 
Striktní tabulky určují přesné část-
ky pro jednotlivé učitele a personál. 
Pokud chce ředitel školy ohodnotit 
některého z učitelů a přidat mu na 
platu, z drtivé většiny musí jinému 
ubrat. O tomto problému jsem in-
formoval Radu MČ, která se této 
problematice bude podrobněji vě-
novat. Samozřejmě, že naše ředitele 
trápí i jiné problémy, a to například 
technický stav některých částí škol, 
které pocházejí ze sedmdesátých 
let. MČ Brno-Bohunice bedlivě tuto 
situaci sleduje a snaží se získat další 
prostředky z dotací a fondů pro škol-
ství. Zde mohu konstatovat, že na 
základě jednání pana starosty nám 
bude poskytnuta dotace ve výši 
cca. 1,2 mil. Kč, a to z pozice města 
Brna. Tyto prostředky chceme využít 
právě na potřeby v oblasti investic 
do oprav vybavení našich ZŠ. Vzhle-
dem k tomu, že se ke mně dostaly 
informace o zhoršené kvalitě stravy 
a stížnosti na velikost porcí, rozhodl 
jsem se u obou škol zakoupit oběd 
a zhodnotit kvalitu jídla a přiměře-
nost porcí. Zde mohu jasně konsta-
tovat skutečnost, že jídlo, které jsem 
konzumoval, bylo v obou školních 
jídelnách velice chutné, a co jsem 
mohl vidět i porce byly dostačující. 
Jen pro názornost ve školní jídelně 
ZŠ Vedlejší byl výběr ze dvou menu, 
a to: I. pečená treska, vařený brambor 
a strouhaná mrkev formou salátu, II. 
zapékané těstoviny, polévka zeleni-
nová. V jídelně ZŠ Arménská jsem si 
vybral: I. hovězí s fazolkami a polévka 
byla hovězí vývar, II. byla buchtičky 
se šodó. Cena v obou případech 
byla 47 Kč. V obou jídelnách mi vel-
mi chutnalo, strava byla z kvalitních 
potravin a porce dostatečné. To, že 
v oblasti stravování se vždy najdou 
nespokojení, je jasné. Ne každému 
vše chutná a u dětí a teenagerů to 
platí dvojnásobně. Dnes je již běžné, 
že v každé škole ať základní, střední či 
vysoké jsou instalovány automaty, jak 
potravinové tak nápojové. Co se týče 
našich škol, tak obsah těchto auto-
matů je zaměřen na zdravou výživu, 
a proto zde najdete převážně müsli 

Milé čtenářky a milí čtenáři, chtěla 
bych se na vás dnes obrátit s vý-
zvou policie, která nás nabádá 
k větší opatrnosti při nákupech 
v obchodních centrech. Stále se 
totiž objevují případy, kdy zloděj 
využije nepozornosti nakupu-
jícího a odcizí z nestřeženého 
nákupního košíku peněženku či 
doklady. Také jsou zaznamenány 
případy odcizení cenností ze za-
parkovaných vozidel. Nedávejme 
zbytečně zlodějům příležitost!

Zároveň bych vás chtěla seznámit 
se stavem vyšetřování několika 
případů, kdy se v lokalitě Starého 
Lískovce a Bohunic pohybovala 
osoba, která oslovovala a obtěžo-
vala děti, které šly ze školy domů. 
Dle vyjádření Policie byl podezře-
lý zadržen, takže můžeme všech-
ny obyvatele uklidnit, že v tuto 
chvíli nehrozí našim dětem od 
dotyčného žádné „nepříjemnosti“. 
Přesto bych chtěla touto cestou 
požádat o obezřetnost a rodiče 
o to, aby poučili své děti o cho-
vání při případném setkání s po-
tenciálně nebezpečnou osobou.

Přeji vám krásné jarní dny prožité 
bez nepříjemností

Anna Nádvorníková, předsedkyně  
Komise pro občanské záležitosti

Se svými podněty se na nás 
můžete obrátit:
Osobně: podatelna  
(kancelář 004), přízemí  
ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3
Písemně: ÚMČ Brno-Bohunice,  
Dlouhá 3, 625 00 Brno
Elektronicky:  
KomiseOZ@bohunice.brno.cz

tyčinky, cereální oplatky, 
dokonce i sušené maso. 
Nápojové automaty nabízí 
převážně ovocné nápoje 
nebo nápoje s menším 
obsahem cukru. Oblíbe-
né jsou též automaty na 
mléčné výrobky, které ob-
sahují širokou škálu zboží. 
V oblasti volnočasových 
aktivit již nemohu býti tak 

spokojen. Rozdíl v počtu kroužků při 
jednotlivých ZŠ je enormní. ZŠ Ved-
lejší nabízí v konečném součtu cel-
kem 63 zájmových kroužků, kdežto 
ZŠ Arménská pouhých 23. Zde budu 
důsledně dohlížet na to, aby se tato 
skutečnost v příštím školním roce 
zásadně změnila. Již nyní se po do-
hodě s panem ředitelem Urbánkem 
připravuje nový koncept volnočaso-
vých aktivit při ZŠ Arménská. Zde se 
budeme snažit využít rekonstruova-
né sportovní hřiště k využití právě 
i v mimoškolní čas. Co mne nejvíce 
zajímalo při „inspekci“ našich základ-
ních škol byla bezpečnost žáků jak 
ve školách, tak i v bezprostředním 
okolí. Zde jsem zjistil, že máme co 
dohánět. Bezpečnostní standardy, 
které jsou pouze administrativním 
splněním minima především v po-
době vyvěšení tabulek s nápisem 
VSTUP CIZÍM OSOBÁM ZAKÁZÁN 
a běžným školním dozorem uvnitř 
budov, je naprosto nedostačující. 
Na tomto problému jsme se s ředi-
teli škol jednoznačně shodli. Ředitelé 
našich ZŠ dostali za úkol vypracovat 

Setkání jubilantů, 
vítání občánků

Občané naší městské části, 
kteří v letošním roce dovršili 
nebo dovrší 70, 75, 80, 85, 90 
a více let života a mají zájem se 
u příležitosti těchto svých ju-
bileí zúčastnit setkání organi-
zovaných radnicí, dostavte se 
prosím na ÚMČ Brno-Bohuni-
ce, Dlouhá 3 k sepsání a podání 
písemné přihlášky. Rovněž tak 
prosím učiňte i vy, kteří máte 
zájem o slavnostní přivítání 
svých dětí u nás v Bohunicích. 
O konkrétním termínu, v obou 
případech vždy krátké oslavy, 
jejíž součástí bývá kulturní 
program a drobný dárek, bu-
dete následně písemně infor-
mováni. 
Přihlášky přijímá paní Dvořá-
ková na Sociálním odboru v pří-
zemí úřadu (tel.: 547 423 832). 
Formuláře přihlášek jsou k dis-
pozici také na webu městské 
části v sekci Informace. Děku-
jeme za pochopení a již nyní 
se na Vás těšíme.

MINIGOLF BOHUNICE
Švermova 19, Brno-Bohunice

Pondělí–pátek: 16.00–20.00
Sobota, neděle, svátky: 14.00–20.00

Hřiště s umělým povrchem 
pro míčové hry v areálu 

TJ Tatran
Provozní doba: denně 9.00–21.00

Vstup ZDARMA!

Provozní doba tenisových 
kurtů při ZŠ Arménská
Po–Pá 16.00–20.00 hod.
So–Ne 10.00–18.00 hod. 

Kontaktní telefon: 
722 209 910

volat Po–Pá po 16. h., 
So–Ne po 9. h.

HŘIŠTĚ NA PÉTANQUE 
Vstup volný. Arménská 7

Sportovní areál  
ZŠ Vedlejší

Vstup pro jednotlivce ZDARMA 
denně, včetně sobot, nedělí 
a svátků mezi 16 a 18 hodinou. 
Možnost placené rezervace hřišť 
i mimo uvedenou dobu. Proná-
jem má přednost.
Telefon správce: 607 722 830. 
Ceny za pronájem:
Velké hřiště (horní)  100 Kč/hod.
fotbal, volejbal, házená, florbal 
Malé hřiště (prostřední) 100 Kč/hod.
basketbal, volejbal, nohejbal 
Malé hřiště (dolní) 150 Kč/hod.
tenis
Vnitřní prostory 100 Kč/hod.
stolní tenis 
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Z historie Bohunic LXVII.

Pro naše šedesáté sedmé pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral 
foto z výstavby bývalých MŠ a jeslí na ulici Arménské. Za rozestavěnou budovou 
je patrná část areálu Zahradnické školy, ulice Lány a rodinné domky.
Foto je někdy z 1. poloviny 70. let 20. stol. 

Antonín Crha, starosta

Kalendárium IV.
Rada MČ na svém 9. mimořád-
ném zasedání ze dne 16. 2. 2015:
- schválila žádost o dotaci z Jihomo-

ravského kraje na požární techniku 
a věcné prostředky k řešení mimo-
řádných událostí jednotek sboru 
dobrovolných hasičům měst a obcí 
Jihomoravského kraje na období 
2013–2016, a to na výstavbu so-
ciálního zařízení v areálu cvičiště 
pro jednotku sboru dobrovolných 
hasičů MČ Brno-Bohunice.

Rada Mč na svém 10. zasedání 
ze dne 18. 2. 2015:
- schválila nabídku uchazeče veřej-

né zakázky o výkonu činnosti ko-
ordinátora BOZP na akci „Zateplení 
objektu radnice v MČ Brno-Bohuni-
ce“ od firmy Brněnské komunikace 
a.s. a s cenou ve výši 50 500 Kč bez 
DPH.

- schválila uchazeče veřejné zakázky 
na akci „Dodávka sáčků na psí exkre-
menty pro MČ Brno-Bohunice“ od 
firmy PRESS spol. s.r.o. IČ 25884743, 
s cenovou nabídkou 109 600 Kč bez 
DPH. Cena jedné role o 100 ks sáč-
cích činí 11,90 bez DPH.

- schválila pojistnou smlouvu č. 08-
036/15/MČ s Hasičskou vzájemnou 
pojišťovnou a.s., IČ46973451, na 
pojištění zásahového dopravního 
automobilu Ford RZ 1BB5907 JSDH 
Brno-Bohunice

- schválila smlouvu č. 08-033/15/BO 
na pronájem zastavěného pozem-
ku p.č. 1918/1 o výměře 695 m2 při 
ulici Ukrajinská.

- schválila dodatek č.1 k nájem-
ní smlouvě č. 08-019/14/BO na 
pronájem bytu zvláštního určení 
v Domě s pečovatelskou službou 
Arménská 4. Dodatkem smlouvy 
č.1 se uvádí prodloužení stávající 
smlouvy o dva následující roky, a to 
do 28. 2. 2017. Nájemné stanoveno 
na 53,84 Kč/m2/měs.

- vzala na vědomí výpověď nájemní 
smlouvy č.08-477/99/BO na proná-
jem pozemku p.č. 952/2 o výměře 
44 m2, při ulici Podsedky, a Rada 
MČ schvaluje zveřejnění záměru 
na pronájem výše uvedeného po-
zemku.

- vzala na vědomí doporučený 
pro gram III. zasedání ZMČ Brno-
-Bohunice, které se bude konat 
11. 3. 2015

- schválila výše finančních dotací 
poskytnutých z rozpočtu MČ Brno-
-Bohunice na rok 2015 dle předlo-
ženého návrhu.

- schválila s účinností od 1. 3. 2014, 
v souladu se zněním par. 102 odst.2 
písm. j) a o) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích v platném znění. Zvýšení 
počtu pracovníků Odboru sociál-
ního ÚMČ o 1 pracovníka, zrušení 
Útvaru interního auditu a kontroly, 
snížení počtu pracovníků na Od-
boru bytového o 1 pracovníka, 
přejmenování Odboru bytového 
a majetkového na Odbor majetko-
vý a kontroly, převedení působností 

Útvaru interního auditu a kontroly 
na Odbor majetkový a kontroly 
včetně 1 pracovnice tohoto útvaru.

- nesouhlasila s bezúplatným pře-
vodem ani s prodejem zastavěného 
pozemku p.č. 1321/11 při ulici Pod 
Nemocnicí vlastníkům garážového 
domu.

- souhlasila s vybudováním vodo-
vodní přípojky na pozemku p. č. 
1572/1 v lokalitě Kejbaly.

- nesouhlasila se svěřením pozem-
ku p.č. 1427/1 v lokalitě Kejbaly.

- stáhla z projednávání bod č.13 
„nesouhlas s umístěním zpevněné 
plochy betonovou zatravňovací 
dlažbou pro občasné parkování 
motorových vozidel na pozemku 
p. č. 64 při ulici Podsedky.

Rada MČ na svém 11. zasedání 
ze dne 4. 3. 2015:
- schválila nabídky uchazečů ve-

řejné zakázky na akci „Pěstební 
zásahy a výsadba v MČ Brno-Bo-
hunice – 1. část – Pěstební zása-
hy na ul. Arménská a dosadba na 
ulici Amerlingova“ od firmy Ing. 
Jan Matoušek IČ75643651 s cenou 
48 609,33 Kč vč. DPH a s cenou 
za údržbu na 12 měsíců ve výši 
2 400 Kč bez DPH, dále na akci 
„Pěstební zásahy a výsadba v MČ 
Brno-Bohunice – 2. část – Výsadba 
mezi ui. Spodní a Rolnická“ od fir-
my KAVYL, spol. s.r.o. IČ 49975358 
s cenou 82.062,23 Kč vč. DPH a ce-
nou za údržbu na 12 měsíců ve výši 
2 889 Kč bez DPH.

- schválila nabídku uchazeče veřej-
né zakázky na akci „Elektrická poklo-
pová pec na vypalování keramiky 
pro ZŠ a MŠ Vedlejší 10 od firmy 
KeramikCZ s.r.o., IČ 289862612, s ce-
nou 66 112 Kč bez DPH.

- schválila dodatek č.1 ke kupní 
smlouvě o dílo č. 08-029/15/TS na 
akci „Zařízení předělu ve schodišti 
mezi 1.NP a 2.NP objektu SVČ a KJM 
Lány 3 s firmou PROFIPLAST, spol. 
s.r.o. IČ44964544 jedná se o změnu 
termínu plnění díla.

- schválila smlouvu o bezúplatném 
převodu majetku č. 08-035/15/MČ 
s Českou republikou – Ministerstvo 
práce a sociálních věcí, týkající se 
bezúplatného převodu výpočet-
ní techniky. Ta to VT se užívala od 
roku 2007 na základě Smlouvy 
o přenechání majetku do užívá-
ní, která řešila bezplatné užívání 
po dobu 5 let. VT byla používána 
především pro potřeby orgánů při 
řešení problémů pomoci v hmot-
né nouzi.

- schválila nájemní smlouvu č.08-
039/15/BO na pronájem části po-
zemku p.č. 1321/9 pod stavbou 
hromadných garáží při ulici Pod 
Nemocnicí o výměře 15,7 m2/ 45 m2.

- schválila smlouvu č. 08-040/15/BO 
o sdružených dodávkách elektřiny 
ze sítě nízkého napětí pro zákazníky 
kategorie C s firmou E.ON Energie, 
a.s. IČ 26078201

ZPRÁVY Z RADNICE

1.–30. 4. Výstava Jarní snění  
KJM, Lány 3

1. 4. 
středa

VELIKONOČNÍ  JARMARK  
KJM, Lány 3; od 16.00, Bohunická chasa od 18.00 hod.

2., 9., 16., 
23., 30. 4.

KNIŽNÍ ČTVRTEK 
KJM, Lány 3; 10.00–12.00 hod.

4. 4. 
sobota

TATRAN Bohunice : Bystrc – fotbal
stadion Neužilova 35, MSD muži „A“, od 10.30 hod.

7. 4. 
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Povídání o pejskovi a kočičce 
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

11. 4. 
sobota

TATRAN Bohunice : Sparta Brno – fotbal
stadion Neužilova 35, MSD muži „A“, od 15:30 hod.

11. 4.  
sobota

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE dětí a mládeže 
orlovna, Hraničky 5; od 9.30 hod.   

11. 4., 2. 5. 
sobota

ŠACHOVÝ TURNAJ dětí – 1997 a mladší 
orlovna, Hraničky 5; od 9.00 hod.   

13.–14. 4. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ZUŠ na Vídeňské 52 a Vídeňské 85 
(taneční obor); 15.00–18.00 hod.

17. 4. 
pátek

APRÍLOVÁ ZÁBAVA 
ZŠ Arménská; od 19.00 hod.

17. 4. 
pátek

UZÁVĚRKA květnového čísla Našich Bohunic 
podatelna Úřadu MČ; noviny@bohunice.brno.cz

18. 4. 
sobota

TATRAN Bohunice : Ráječko – fotbal
stadion Neužilova 35, MSD muži „A“, od 16.00 hod.

23. 4. 
čtvrtek

AUTORSKÉ ČTENÍ Petry Polsen Deník kočičího intelektuála  
KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

25. 4. 
sobota

TATRAN Bohunice : Ivančice – fotbal
stadion Neužilova 35, MSD muži „A“, od 16.00 hod.

27. 4. 
čtvrtek

AUTORSKÉ ČTENÍ Antonína Crhy Z historie Bohunic  
KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

30. 4. 
čtvrtek

ČARODĚJNICE na Lánech 
CVČ Lány, Lány 3; od 16.00 hod.

30. 4. 
čtvrtek

PÁLENÍ ČARODĚJNIC / MÁJOVÝ ZÁBAVA na Hasičce 
Hasičská zbrojnice, Ukrajinská 2b; od 17.00 / 20.00 hod.

1. 5. 
pátek

OSLAVA 30. VÝROČÍ SEVERKY 
před ZŠ Arménská, od 14.00 hod.
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Čištění komunikací  
s odtahy vozidel JARO 2015

Velkoobjemové kontejnery na rostlinný odpad

Víceúčelové společenské centrum?

Zveřejňování

HARMONOGRAM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ 
V MČ BRNO-BOHUNICE JARO 2015

Blok X – termín čištění: pátek 3. 4. 2015
Čeňka Růžičky, Dlouhá, Hraničky – část s provozem MHD, Ukrajinská – část 
s provozem MHD a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 1 – termín čištění: středa 8. 4. 2015
Ukrajinská – místní komunikace a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 2 – termín čištění: pátek 10. 4. 2015
Parkoviště před OC Kalinka, Moldavská a přilehlá parkoviště na těchto ko-
munikacích

Blok č. 3 – termín čištění: pondělí 13. 4. 2015
Běloruská, Havelkova, Bohuňova, Sobolova, Tříčtvrtní, Amerlingova, Rolnická 
a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 4 – termín čištění: středa 15. 4. 2015
Arménská, Gruzínská a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích 

Blok č. 5 – termín čištění: pátek 17. 4. 2015
Vohnoutova, Neužilova, Hraničky – místní komunikace (domy č. 1 – 20) a při-
lehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 6 – termín čištění: pondělí 20. 4. 2015
Spodní, Dvořiště, Humenná, Lískovecká, Žlíbek, Zadní, Nové Nivky a přilehlá 
parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 7 – termín čištění: středa 22. 4. 2015
Švermova, Souhrady a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 8 – termín čištění: pátek 24. 4. 2015
Uzbecká, Na Pískové cestě a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 9 – termín čištění: pondělí 27. 4. 2015
Pod Nemocnicí, Vedlejší a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 10 - termín čištění: středa 29. 4. 2015
Okrouhlá a přilehlá parkoviště na této komunikaci

Blok č. 11 – termín čištění: pondělí 4. 5. 2015
Jihlavská – parkoviště u nemocnice, Lány – místní komunikace (domy č. 17 
– 29), Podsedky, Studentská, Švermova ke školce, Ukrajinská – odbočky (ke 
sběrnému středisku a ke 2a), Vyhlídalova – místní komunikace (úsek mezi ul. 
Dvořiště a ul. Čeňka Růžičky), zadní příjezd k nemocnici z ul. Kamenice a přilehlá 
parkoviště na těchto komunikacích.

Vážení spoluobčané, představte si, že 
uprostřed Bohunic stojí budova se 
sálem pro 300 lidí a zázemím. Mohou 
zde trénovat sportovci, chlapi si mo-
hou zahrát fotbálek a dámy zacvičit, 
všichni mohou navštívit třeba divadlo 
malých forem, koncert, cestopisnou 
přednášku, je zde možné pořádat 
plesy a diskotéky, maškarní karneval 
pro děti, vernisáže, školení, konferen-
ce, valné hromady a sněmy, výstavy 
a prezentace výrobků a řadu dalších 
přitažlivých akcí. A to vše v atraktiv-
ním prostředí tělovýchovného areálu 
přímo v centru Bohunic. Je to vůbec 
reálné? Ano, je, sice zatím jako hodně 
vzdálená utopie, nicméně ne zcela 
nedosažitelná.
Vycházíme ze skutečnosti, že v are-
álu TJ Tatran Bohunice stojí stará 
sportovní hala, která je na konci své 
životnosti. Nutně potřebuje minimál-
ně střední, ale spíše generální opra-
vu. Přitom není zcela stoprocentně 
využita, zejména dopoledne nebo 
o víkendech občas zeje prázdnotou. 
Druhý příznivý faktor je dostatek do-
tačních peněz pro nejbližší období, 
kdy by neměl být zásadní problém 
profinancovat dobře připravené pro-
jekty pro sport a volnočasové aktivity.
Pro představu, co všechno je třeba 
udělat. První problém jsou pozemky 
pod halou, které patří městu. Na-
štěstí má TJ zbytné pozemky mimo 
sportoviště a díky vstřícnosti města 

a radnice se připravuje směna, o kte-
ré se mimochodem hovoří už 20 let. 
Potom bude potřeba nechat udělat 
studii proveditelnosti, kterou proza-
tím přislíbila zafinancovat radnice. 
No a pak už jen zbývá najít peníze na 
projektovou dokumentaci, absolvo-
vat vyřízení nutných povolení a se-
hnat další peníze na vlastní opravu 
a vybavení.
Zdali se dílo podaří, moc záleží na 
vstřícnosti, ochotě a zdravém sel-
ském rozumu všech zúčastněných 
stran. Zatím se do pomoci velmi 
ochotně zapojilo vedení naší radnice 
a pomoc přislíbil i radní MMB Marek 
Janíček. A to je důležité, protože při 
realizaci velkých věcí platí vždy heslo 
„Problém není v penězích, ale pro-
blém je v lidech“.

Ing. Antonín Brzobohatý, zastupitel

Slovo. Slovo, na kterém již 
mnoho politických usku-
pení postavilo svoji úspěš-
nou předvolební kampaň. 
Jeho podstatou není tvor-
ba obecního blaha, nýbrž 
pouze vymezení způsobu 
informování o tomto bla-
hu. Nejde tedy o obsah 
samotný, ale spíše o jeho 
formu. Přitom společen-
ská poptávka po tomto slovu je stá-
le enormní. Bojovat za zveřejňování 
všeho možného znamená plout na 
vlně oné společenské poptávky. Exis-
tuje i jiné pojmenování pro tuto vlast-
nost, být populistický. Z uvedeného 
tedy plyne, že jsem populista, a to 
ačkoliv mám k populismu neskonale 
silný odpor. Snad jím nebudu muset 
býti dlouho, protože obvykle se jedná 
o stav duševní vyprázdněnosti.
Na druhé straně to s tím zveřejňo-
váním není tak zlé. I v dnešní době 
existují lidé, kterým obecní samo-
správa není lhostejná. Jsou to lidé, 
kteří by chtěli i třeba obci nějak pro-
spět, ale z nedostatku informací neví, 
kde začít. A ptát se je také obtížné, 
protože k položení dotazu také po-
třebujete alespoň základní znalost 
problematiky. Inu a na tomto místě 

se hodí, jestliže obec zve-
řejňuje alespoň ty ony 
podstatné informace, aby 
se mohl náš zájemce o ve-
řejný prostor od něčeho 
odrazit. Jestliže se takto 
podaří aktivovat alespoň 
jednoho jedince, má akce 
smysl.
U nás v Bohunicích zveřej-
ňujeme kupříkladu zápisy 

z jednání zastupitelstva, kontrolní-
ho výboru, dále podstatné pasáže 
z jednání rady či aktuální rozpočet 
obce. Lze jít ale i dál. Je možno zve-
řejňovat i zápis z jednání finančního 
výboru, úplný zápis z jednání rady, 
poskytovat podklady pro jednání 
zastupitelstva před jeho konáním 
či dokonce lze pořídit jeho online 
záznam (posledně uvedené jest zá-
měrem pana místostarosty). Součas-
ná radnice se zatím k uvedenému 
staví velmi pozitivně, byť je zřejmé, 
že se jedná o zvýšení administrativní 
zátěže vzhledem k zákonné nutnosti 
anonymizovat osobní údaje. Proto 
chci věřit, že se uvedené podaří rea-
lizovat v dohledné době…

Michal Kincl
zastupitel MČ Brno-Bohunice

I v letošním roce budou přistavovány velkoobjemové kontejnery výhradně na 
ROSTLINNÝ ODPAD, a to v lokalitách, kde se tento odpad nesmí likvidovat 
spalováním. Přistavování těchto kontejnerů probíhá v období od března do 
listopadu vždy v sobotu. Stanoviště kontejnerů:
Souhrady 1. sobota v měsíci
Neužilova (parkoviště) 2. sobota v měsíci
Čeňka Růžičky 3. sobota v měsíci
Lány (u č. 56) 4. sobota v měsíci (Nemusí znamenat poslední sobotu v měsíci!)

Doba přistavení bude od 9.00 hod. do 17.00 hod. nebo do naplnění kontej-
neru. Do kontejneru nebude možno umístit žádný jiný odpad mimo uvedený 
ROSTLINNÝ, tedy větve, trávu, listí apod.
Pro odkládání ostatních rozměrnějších, v domácnosti nepotřebných věcí je 
trvale určen sběrný Ekodvůr na adrese Ukrajinská 2a.

POZOR! Změna adresy záchytného parkoviště 
vozidel odtažených při blokovém čištění

Upozorňujeme všechny majitele a provozovatele silničních vozidel, že od 
roku 2015 budou vozidla odtažená při blokovém čištění odtahována na 
nové centrální parkoviště na adrese Drážní 9, Brno-Slatina. Na záchytné 
parkoviště se dostanete spojem MHD – autobus č. 77 vyjíždí na trasu 
ze zastávky „Úzká“. Vchod na záchytné parkoviště se nachází u zastávky 
„Drážní“. Tel. kontakty na parkoviště: 548 217 484, 547 357 384, 602 737 673
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NE rezidentnímu parkování  
v Bohunicích

Krátký komentář  
k výše uvedeným článkům

ANO pro pálení rostlinného  
odpadu v Bohunicích

Počátkem února byla v jihomorav-
ském regionálním tisku věnována 
pozornost připravovanému celo-
městskému projektu rezidentního 
parkování v městě Brně.
Vedoucí dopravního odboru MMB jej 
zevrubně na půlstraně představoval 
a sděloval, že již letos bude možno 
zahájit jeho realizaci. Pilotními měst-
skými části byly díky dlouhodobým 
aktivitám jejich starostů vybrány Bo-
hunice a Nový Lískovec.
Nevím, jaké měl pocity pan vedoucí, 
ale nás překvapil hned vedle zveřej-
něný rozhovor se současným staros-
tou Bohunic, který projekt veřejně 
a zcela odmítl. Pan starosta přes no-
viny sdělil, že řešení parkovací svíze-
le obyvatel sídliště vidí ve výstavbě 
vícepodlažních parkovacích domů. 
To asi znamená, že už asi tuší, kde 
tyto budou, a jak bude stavby finan-
covat! A bude-li takové parkování 
něco řidiče i stát… Myslím, že je to 
však chiméra. Vždyť kam hodlá tyto 
betonové stavby v sídlištní zástav-
bě umístit? Nebo budou stát někde 
u Leskavy či v Campusu? Bohužel je 
to „stopka“ šanci, legalizovat v rámci 
pilotního projektu s pomocí inves-
tic města Brna (a Bkom) parkování 
šesti set vozidel, které každou noc 
stojí v sídlišti v rozporu s dopravními 
předpisy. Návrhy na tyto úpravy pro 
každou jednotlivou ulici jsou součástí 
zpracovaného projektu rezidentního 
parkování! Pro vysvětlenou: jedná se 
o to, aby ta každodenně „blbě parku-
jící“ auta, byla v místech, na která jsou 

ANO pro pálení…
Spalování je povoleno jen 1. sobotu v měsíci, a to pouze od března do října. 
To znamená pouze 8x za rok. Mimochodem Bohunice jsou jedinou městskou 
částí, v níž dosud neměli lidé možnost suchý rostlinný odpad spálit.
Autor uvádí nepravdivou informaci, že v oblasti východně od ulice Ukrajinské 
vlastním pozemky. Není tomu tak.

NE rezidenčnímu parkování…
Autoři ve svém článku vytváří dojem, jakoby rezidenční parkování znamenalo 
pro Bohunice přínos 600 nových parkovacích stání. Tak to není. Rezidenční 
parkování tak, jak je v současné podobě navrženo, předpokládá uvolnění ně-
kterých parkovišť těmi, kteří zde nemají trvalé bydliště, ale současně znamená 
i ztrátu 5-20% parkovací plochy.
Není pravda, že jsem řekl, že nechci rezidenční parkování a že je řešení ve více-
podlažních parkovacích domech. To napsala jako svou interpretaci novinářka. 
Rozhodnutí o případném zavedení rezidenčního parkování je v kompetenci 
Rady městské části, která se tímto tématem bude zabývat 1. 4. 2015. Předpo-
kládám, že pokračování v přípravě předkládaného projektu schválí, protože je 
třeba zodpovědně zvážit praktické výhody i nevýhody navrhovaného řešení.
Zcela určitě bychom se vás také před případnou realizací rezidenčního par-
kování zeptali, zda ho vůbec chcete. A tam, kde si to nebudete přát, ho určitě 
zavádět nebudeme.

Antonín Crha, starosta

Pan starosta zařadil do mi-
nulého čísla tohoto zpra-
vodaje, a také na webu 
MČ spustil, infantilně 
hravou anketu o podobě 
ciferníku hodin. Hodin, 
které se již rozhodl insta-
lovat v trávníku před rad-
nicí. „Tak milí občánkové 
stříhejte a klikejte. Vaše 
rozhodování nad tím zdali 
budou čísla nebo čárečky bude pod-
kladem pro rozhodování rady MČ!“ 
No, co mne na tom zase tak vadí? 
Vždyť je to úžasná možnost vyjádřit 
svůj občanský názor k veřejné správě 
MČ! Co by za to jinde dali! Vždyť je to 
vzrušující dobrodružství, každodenně 
hlasovat a být odměňován hláškou, 
že můj hlas byl započítán! A možná 
na to přišel i kde který aktivista: stačí 
vymazat historii navštívených strá-
nek ve svém prohlížeči a opakovat 
četnost hlasování dle libosti. A právě 
z tohoto důvodu, když se prokázala 
„tato systémová vada webové an-
kety“, jsem výsledky té minulé – na 
téma radniční hodiny – neuznal za 
relevantní.

A zatím co si mnozí hrají na webu 
s anketou, nosí hlasovací kupónky 
do krabice na radnici, či přišli disku-
tovat na téma šíře parkovacích míst 
(mimochodem výsledek byl předem 
odhadnutelný: zhruba polovina byla 
pro rozšíření, druhá pak logicky pro 

ponechání stávajících 
rozměrů, neboť „stejně 
již mám auto otlučené 
a lepší parkovat nepoho-
dlně než vůbec“ zastupi-
telstvo MČ na svém zase-
dání 11. 3. bez jakékoliv 
předem vedené veřejné 
diskuze s občany odsou-
hlasilo povolení spalovat 
rostlinný odpad na celém 

území Bohunic. Tedy i v zastavěném 
území! Jak jednotliví zastupitelé 
hlasovali je k nahlédnutí v zápisech 
z jednání na webu MČ.
Z následné diskuze, do které jsem 
se na jednání zastupitelstva přihlá-
sil, mohu jen sdělit svůj názor, proč 
k této úpravě bylo přistoupeno. Pan 
starosta byl veden snahou zjednodu-
šit si údržbu svých zájmových sou-
kromých pozemků nacházejících se 
právě východně od ulice Ukrajinská 
a pan místostarosta takto naplnil své 
dlouhodobé „demokratické“ pře-
svědčení, že když už se může pálit 
jinde, tak ať je to umožněno všude! 
Možná právě on by si měl občas číst 
ve svých volebních materiálech, kde 
právě bídnou kvalitu ovzduší v Bo-
hunicích měl ústředním komunálním 
tématem. A protože není ohně bez 
kouře, tak to se tedy máme o sobo-
tách (někde jen tu první v měsíci, 
jinde každou) v Bohunicích jistě na 
co těšit…

Ing. Miloš Vrážel, zastupitel

řidiči zvyklí, odstavována zcela legál-
ně. Tedy aby se parkovalo v souladu 
s dopravními předpisy. Toho lze do-
sáhnout např.: rozšiřováním vozovek, 
výstavbou výhyben pro obousměrný 
provoz, novým dopravním značením 
organizujícím dopravu a omezující 
její rychlost, zjednosměrnění někte-
rých ulic apod. A až po té by bylo 
možno spustit „rezidentní princip“. 
A jistě by takové úpravy, tedy zvý-
šenou průjezdnost mezi parkujícími 
vozidly uvítali nejen ostatní řidiči ale 
i zasahující hasiči, sanitky či popelá-
ři… A konec konců by šlo zavede-
nou rezidenci v budoucnu celkem 
jednoduše zrušit. Tedy nebyl by až 
takový problém odstranit příslušné 
dopravní značení, kterým se zóny 
vyznačují. Na tomto kroku bychom 
se jistě velmi rychle shodli, pokud 
by se ukázalo, že výsledný efekt z to-
hoto systému parkování je nižší než 
očekávaný. Řečeno snad názorněji, 
že nárůst pravděpodobnosti k zapar-
kování domácích řidičů v blízkosti 
jejich domů (díky tomu, že řidiči bez 
trvalého bydliště by v noci parkovali 
jinde) by byl prakticky nevyužitel-
ný. A to se opravdu zjistí až po jeho 
zavedení. Ale pozor! Tak potřebné 
stavební úpravy komunikací v sídlišti 
a ulicích, ty by již zůstaly! Divíte se, že 
na uvolněné místo se přihlásil Starý 
Lískovec? My bývalí starostové, kteří 
jsme projekt připravovali, ani ne.

Ing. Miloš Vrážel, zastupitel
Mgr. Ing. Robert Kotzian, PhD., zastupitel
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Nový Family Point na Lánech Důvěřuj, ale prověřuj
Když se v roce 2009 na-
skytla možnost připojit 
se k unikátnímu projektu 
Family Pointu – nevá-
hali jsme ani na chvilku. 
Středisko volného času 
Lužánky je svým zamě-
řením prorodinné, a pro-
to pracoviště Lány rádo 
poskytlo místo, kam si 
mohou během dne přijít 
maminka s dítětem pohrát, odpoči-
nout a nabrat síly. Kde může mamin-
ka dítě přebalit, v klidu a soukromí ho 
nakojit, ohřát mu svačinku… Jedná 
se o veřejnou, nízkoprahovou službu 
bez nutnosti se předem přihlašovat.
Zřizovatelem projektu je město Brno. 
První Family Point vznikl v roce 2009 
díky dotaci MPSV, získané výhrou 
v soutěži Obec přátelská rodině v ka-
tegorii měst nad 50 tisíc obyvatel. 
Realizátorem Family Pointů je pak 
Centrum pro rodinu a sociální péči 
v Brně, sídlící na ulici Josefské.

A proč o lánovském Fa-
mily Pointu píšu? Od 
poloviny března jej na 
Lánech totiž najdete na 
jiném místě. Původně se 
nacházel v přízemí, v ne-
příliš přívětivém prosto-
ru vedle schodiště, kde 
maminky neměly mno-
ho soukromí. Nově jej 
naleznete v 1. patře, kde 

mají rodiče blíže k WC, mikrovlnné 
troubě i k lužánecké knihovničce, kde 
si zájemci mohou zdarma vypůjčit 
zajímavé knižní tituly. Pro děti jsou 
zde připraveny hračky, omalovánky 
a pastelky. Taktéž se nemusíte bát, že 
se k nám nedostanete s miminkem – 
rádi vám do patra pomůžeme. Doufá-
me, že přesun Family Pointu přinese 
více spokojených rodičů i dětí.
Za všechny z Lánů se na nově pří-
chozí těší

Lucie Stará
vedoucí pracoviště Lány

Pálení čarodějnic 
a Májová zábava

Milé děti, vážení rodiče, bohuničtí hasiči Vás  
srdečně zvou na kouzelný večer, který proběhne 
v areálu bohunické zbrojnice 

ve čtvrtek 30. dubna  od 17.00 hod. 
Kromě vatry s opravdovou čarodějnicí je pro Vás připraven ohýnek na 
opékání špekáčků, spousta her a krásných cen. Všichni co přijdou v mas-
kách čarodějnic a čarodějníků dostanou špekáček zdarma.

Pro dospělé je připravena od 20.00 hod. Májová zábava

Živá hudba, tanec, příjemné posezení. 
Přijďte si s námi užít prvomájovou noc.

Vstup: dítě zdarma, dospělí 50,- Kč.

S myšlenkami zveřejněnými v člán-
ku Důvěřuj, ale prověřuj (NB 1/2015) 
zastupitele a předsedy kontrolního 
výboru pana Mgr. Michala Kincla lze 
plně souhasit. Je dobře, že si kontrol-
ní výbor stanovil jako cíl „vyhlášený 
hrdě do světa“ své činnosti intenziv-
ní kontrolu, zjišťování všeobecných 
nedostatků, spolupráci s občany na 
vytváření důvěry k samosprávě obce.
Cílem tedy není jen plnění úko-
lů stanovených zastupitelstvem, 
formální kontrola plnění usnesení 
zastupitelstva a rady, dodržování 
právních předpisů ostatními výbory 
a obecním úřadem na úseku samo-

statné působnosti, jak se někdy náplň 
činnosti kontrolního výboru vykládá 
a zdůrazňuje.
Kontrolní výbor v novém složení oče-
kává naopak zvenčí podněty a my-
šlenky, slibuje prošetření a podání 
zprávy oznamovateli. V tom je nutné 
popřát kontrolnímu výboru hodně 
úspěchů.
O jednání kontrolního výboru by bylo 
vhodné informovat i občany, kteří 
nemají možnost sledování webových 
stránek. Místo v Našich Bohunicích by 
se v každém výtisku jistě našlo.

Ing. Ivan Slezák
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V Bohunicích to umějí  
parádně s hokejkami

Úspěchy pěveckého tria  
ze ZŠ Arménská

Znáte nějaké sportovní úspěchy 
městské části Brno-Bohunice? Ve 
kterých sportovních disciplínách 
Bohuničtí vynikají či vynikali? Vět-
šina občanů si při těchto otázkách 
rozhodně vybaví fotbal či házenou. 
Na internetu se po zadání sousloví 
„největší úspěchy Bohunic“ opravdu 
zobrazují různorodé úspěchy házen-
kářů. Mezi jednotlivými titulky však 
nezasvěcený čtenář nachází i úspě-
chy světového či evropského formá-
tu. Nevytvořil je však žádný velkoklub, 
nýbrž tým stolních hokejistů.
Bohuničtí stolní hokejisté jsou troj-
násobní mistři Evropy družstev do 
15 let. Své tréninkové úsilí zúročili 
v dospělé kategorii vítězstvím v Čes-
komoravském poháru družstev 2011 
a 2014. V roce 2012 získali stolní ho-
kejisté pro Bohunice nejvýznamnější 
trofej – světový pohár WTHA, když 
v ruském Petrohradu zvítězili ve 
všech svých střetnutích. Letos mají 

možnost rozšířit svoji vitrínu slávy 
obhajobou titulu soupeřením na 
české půdě v Mostě, a to ve stejném 
termínu jako je pořádání Mistrovství 
světa v ledním hokeji 2015.
Stolní hokej, kategorie billiard-hockey 
šprtec, je tradiční českou hrou s volně 
uloženými hracími kameny, uváděný-
mi do pohybu malou hokejkou. Hra 
svou podstatou rozvíjí jednak manu-
ální zručnost, jednak schopnost rych-
lé analýzy situace. Šprtec je vhodný 
pro mladší i starší hráče a hráčky.
Kroužek stolního hokeje probíhá 
v bohunické orlovně každý čtvrtek 
od 18.00 hodin a patří k nestarším 
oddílům bohunické orelské jednoty. 
Interní soutěž stolního hokeje vkro-
čila letos již do 23. sezóny.
Stránky oddílu: www.doudeenteam.cz
Stránky jednoty: www.orelbohunice.cz

Michal Franěk
vedoucí oddílu stolního hokeje

Existují necelý rok a už dostávají prv-
ní ocenění! Dívčí trio Denisa Spá-
čilová, Vendula Spáčilová a Nikola 
Sárová reprezentuje naši školu na 
různých pěveckých soutěžích. Se-
stry Denisa a Vendula Spáčilovy se 
v kategorii jednotlivců zúčastnily 
renomované mezinárodní soutě-
že Česko zpívá, do níž se obvykle 
hlásí studenti zpěvu z konzervatoře 
i začínající mladí zpěváci. Na tuto 
soutěž se dívky pečlivě připravova-
ly pod vedením p. uč. Lenky Ruč-
kové, která je uměleckou vedoucí 
skupiny Armia. Do soutěže poslaly 
každá svou nahrávku, vytvořenou 
ve studiu pana Pavla Plcha, díky 
níž jim odborná porota určila po-
stup do výběrového kola. Oběma 
děvčatům za jejich fantastický vý-
kon patří gratulace i poděkování 
za výbornou reprezentaci školy. 
A to zdaleka není všechno! Přestože 

jsou teprve žákyněmi šesté třídy, ve 
čtvrtek 5. března zažily Nikola s De-
nisou další výrazný úspěch. Zúčast-
nily se pěvecké soutěže Brněnský 
vrabeček, kde se z velkého počtu 
soutěžících Nikole podařilo v ob-
rovské konkurenci získat od poroty 
čestné uznání a v kategorii duet si 
Denisa a Nikola vyzpívaly písní TELL 
HIM krásné 2. místo. Gratulujeme!
Kromě soutěží můžete hudební 
trio Armia slyšet na různých akcích 
s názvy Zpíváme základním školám 
a školkáčkům, Rozsvěcování vánoč-
ního stromečku v Bohunicích, Pís-
ničky pro seniory, Zahradní slavnost 
v Bohunicích a dalších. V sobotu 
14. 3. 2015 jedou dívky reprezentovat 
naši školu ZŠ Arménská na soutěž Ha-
nácký skřivan do Prostějova. Držíme 
jim palce!

Mgr. Lenka Ručková
učitelka ZŠ Arménská

Fotbalisté TJ Tatranu Bohunice vstupují do druhé poloviny sezóny
Zimní příprava – v rámci této pří-
pravy na zbývajících patnáct zápasů 
jarní poloviny Krajského přeboru, 
absolvovalo fotbalové A mužstvo 
TJ Tatranu Bohunice 10 přátelských 
zápasů, většina z nich se odehrála 
na umělém povrchu na stadionu na 
Neužilově ulici v Bohunicích, ale muž-
stvo zajelo také k silným soupeřům 
z divize do Vyškova a Mutěnic. Z di-
vizních celků se ještě doma předsta-
vilo Blansko a Polná, zápas s Rosicemi 
se odehrál na umělce ve Vojkovicích. 
Neplánované bylo také netradiční 
utkání s výběrem vězeňské služby ČR. 
Součástí zimní přípravy bylo i sou-
středění A mužstva v Luhačovicích 
v hotelu VEGA, které splnilo očeká-
vání trenéra i hráčů. Zde, kromě ab-
solvovaných tréninkových jednotek, 
odehrálo A mužstvo přípravný zápas 
s místními Luhačovicemi, které Tatran 
zdolal 2 : 0. Hráčský kádr mužstva je 
po loňském omlazení stabilizován, 

přes zimní přestávku k žádným změ-
nám nedošlo.
Jarní polovina – Tatran startuje 
druhou polovinu soutěže z prvního 
místa průběžné tabulky KP. Cílem 

sice není postup do divize za každou 
cenu, ale pokud by k tomu došlo a Ta-
tran vyhrál Krajský přebor, asi by se 
návratu zpět, po ročním účinkování 
v KP, do vyšší soutěže nebránil.

Domácí zápasy – jak se na jaře bude 
A mužstvu dařit, se můžete přesvěd-
čit sami, nenechte si proto ujít sobot-
ní domácí zápasy Tatranu na stadionu 
na Neužilově ulici v Bohunicích. Prv-
ní jarní utkání na domácím trávníku 
odehraje Tatran mimořádně v neděli 
22. března, kde od 15.00 hod přivítá 
průběžně druhý tým KP a to Morav-
skou Slavii Brno. Prvnímu venkovní-
mu zápasu zajíždí Tatran následující 
sobotu 28. března do Vojkovic.
Informace pro vás – časy začátků 
jednotlivých zápasů i odjezdů auto-
busu na zápasy mimo Brno naleznete 
ve vitríně na fotbalovém stadionu 
Neužilova 35 nebo na vývěsce MČ 
Bohunice na ulici Dlouhá vedle trafiky 
naproti prodejně Albert. Na vaši ná-
vštěvu a podporu ve druhé polovině 
Krajského přeboru, sezóny 2014/15, 
se těší hráči i funkcionáři fotbalového 
oddílu TJ TATRAN Bohunice.

Ing. Jaromír Krejčí

Vítězové ČMP 2014 (Zleva:  Martinčič J., Franěk M., Vrána M. Majer Z., Chytil J., 
Veselý L., Pavliš R., Toman J.)
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Severka slaví 30. narozeniny!
Náš oddíl 1. května oslaví krásných 
30 let. Třicet let činnosti oddílu už je 
pořádná doba. Co se všechno za tu 
dobu událo, kolik dětí v něm rostlo 
a získávalo kamarády na celý život? 
Ty, kteří před více než čtvrt stoletím 
navštěvovali Severku jako malé děti, 
vystřídaly jejich děti. Na začátku Se-
verka znamenala oddíl o pár dětech 
a dvou vedoucích. Dnes je to oddíl 
o více než padesáti členech, o které 
se stará desítka vedoucích.
To, kde jsme teď, je výsledkem dlou-
hé cesty, na které jsme překonávali 
spoustu překážek a pokořovali mno-
ho výzev. Ne vždy to bylo lehké, ale 
sílu nám dodávalo a dodává naše 
poslání. Před třiceti lety to byly vý-
zvy, jako je vlastní vybavené tábořiště, 
prázdninové akce a kvalitní činnost 
během celého roku. Přišly ale i další, 
rozrůstající počet dětí a s tím souvi-
sející nové zajímavější akce, tábory 
s velkými stavbami, výjezdy na hory, 
vodu i kola. Postupem času jsme se 
vydali i do zahraničí. Vyjeli jsme do 
Chorvatska, Slovinska, ale i na vzdále-
nější Korsiku. Jednou z největších vý-
zev, které jsme pokořili, bylo postave-
ní vlastní klubovny, jež teď hrdě stojí 
už skoro deset let uprostřed Bohunic.
Dnes už nám všechny tyhle věci 
přijdou jako samozřejmost. V oddíle 

máme schopné vedoucí, kteří vedou 
týdně čtyři schůzky pro děti rozdíl-
ného věku, každý měsíc pořádají 
družinové i oddílové akce. Do naší 
činnosti zapojujeme také celé rodi-
ny a mnoho rodičů se s námi nebojí 
vrhnout do různých krkolomných 
situací. Někdy s údivem koukám, jak 
rádci řadu věcí dělají automaticky, jak 
jim to jde – mnohem lépe než nám 
v jejich věku. Oni v tomto vyrostli, 
a tak z toho nedělají vědu. Když se ale 
ohlédneme zpět, vidíme, že všechno 
šlo krůček po krůčku a náš oddíl se 
vyvíjel a rostl stejně jako kterékoliv 
dítě v něm. Proto i našim mottem je 
věta: „Děláme z malých lidiček větší 
a lepší lidi.“
V tuto chvíli mi už tedy nezbývá nic 
jiného, než k těm 30. narozeninám 
Severce popřát spoustu dalších skvě-
lých akcí, táborů, dětí a hlavně zdola-
ných výzev. Pokud se chcete s gratu-
lací připojit, přijďte s námi těch krásný 
30 let oslavit 1. května od 14.00 hod. 
před ZŠ Arménská. Čeká vás před-
stavení součastných členů, mnoho 
soutěží a atrakcí, fotky, videa, výstava, 
grilování či soutěž o nejlepší dort. 
Den zakončíme večerním posezením 
u ohně s příjemnou hudbou.

Vaše Severka

Než šlápneme do pedálů

Abychom zdárně zdolali všechny 
své cesty, není na škodu osvěžit si 
alespoň základní pravidla. Dospělí by 
měli být důslední v tom, aby na silnici 
nepustili samotné dítě do 10 let, kte-
ré se tam smí pohybovat výhradně 
v doprovodu osoby, které už bylo 
15 let. Všichni cyklisté do 18 let jsou 
za jízdy povinni použít ochranou přil-
bu. Těm, kteří tuto věkovou hranici 
překročili, se její použití doporučuje.
Cyklista nesmí jezdit bez držení řídítek, 
držet se jiného vozidla, vést za jízdy 
druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo 
jiné zvíře a vozit předměty, které by 
mu znesnadňovaly řízení jízdního kola 
nebo ohrožovaly jiné účastníky provo-
zu. Na jednomístném jízdním kole není 
dovoleno jezdit ve dvou. Pouze když 
je jízdní kolo vybaveno pomocným se-
dadlem pro přepravu dítěte a pevnými 
opěrami pro nohy, smí osoba starší 
15 let vézt osobu mladší 7 let.
V místech, kde je zřízen jízdní pruh 
pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo 
je na křižovatce se semafory zřízený 
pruh pro cyklisty, musí ho osoba na 
jízdním kole využít. Cyklisté smějí jet 
pouze jednotlivě za sebou. Častým 
prohřeškem bývá jízda v sedle kola 

Slunečné počasí jarních dní každoročně vyláká do provozu mnoho vyznavačů 
cyklistiky. Bohužel ne všichni respektují zákonem jasně daná pravidla a často 
zbytečně riskují svoje zdraví. Zcela samozřejmá by před první jarní cyklovy-
jížďkou měla být důkladná kontrola brzd, řetězu a dotažení všech šroubů. 
Nestačíme-li na takové seřízení sami, svěříme kolo odbornému servisu.

JARO V KNIHOVNĚ
Vážení a milí, na měsíc duben jsme 
si pro Vás připravily jak akce, které 
patří k tomuto ročnímu období, tak 
i zajímavou besedu, která je spjata 
s jarem naší historie před 70 lety.
Začneme hned ve středu 1. 4. 2015 
v 16 hodin Velikonočním jarmarkem. 
Na tuto akci jsme Vás upozorňovaly 
již v březnových NB. Jarmark jsme si 
poprvé zkusily o loňských Vánocích 
a byla to co do počtu návštěvníků 
nejúspěšnější akce loňského roku. 
Proto jsme si řekly, že to před Veli-
konocemi zkusíme znovu. Jarmark 
bude mít stejný scénář – od 16 hodin 
budou k mání rukodělné výrobky na-
šich spoluobčanů, jako např. pletené 
košíky, velikonoční ozdoby a vajíčka, 
drobné sladkosti, šperky, malované 
hedvábí apod. Od 18 hodin potom 
vystoupí Bohunická chasa s Chasič-
kou. Přijďte se podívat, jak jsou lidé, 
kteří žijí mezi námi, šikovní a poslech-
nout si lidové písničky, které k jaru 
neodmyslitelně patří.
Od 1. 4. do 30. 4. 2015 se můžete 
u nás na pobočce setkat s dílem 
výtvarnice Věry Valenti. Tato talento-
vaná dáma u nás vystavuje již po dva-
nácté a vždy velmi úspěšně, určitě si 
nenechte její výstavu ujít. Výstava má 
název Jarní snění.
S novými knihami a úryvky z nich 
Vás seznamujeme každý čtvrtek 
dopoledne. V dubnu tyto čtvrtky 
vycházejí na 2. 4. , 9. 4. , 16. 4. , 23. 4. 

a 30. 4. 2015. A číst se u nás bude 
v dubnu ještě třikrát.
Nejprve se budeme věnovat na-
šim nejmenším čtenářům. V úterý 
7. 4. 2015 v 16.30 hodin přečteme 
našim maličkým z klasických pohá-
dek Josefa Čapka Povídání o pejsko-
vi a kočičce, jak spolu hospodařili 
a ještě o všelijakých jiných věcech. 
Čtení je vhodné pro děti od 2 do 5 let 
v doprovodu dospělé osoby.
Podruhé budeme číst ve čtvrtek 
23. 4. 2015 v 18 hodin. Autorské čtení 
si pro Vás připravila spisovatelka Petra 
Polsen, její knížka Deník kočičího inte-
lektuála je velmi vtipná a potěší jistě 
každého, kdo má rád zvířata, a tím 
pádem i lidi.
Poslední, velmi zajímavou akcí je 
autorské čtení Antonína Crhy z jeho 
knihy Z historie Bohunic. Na letošní 
duben připadá 70. výročí osvoboze-
ní našeho města a konec 2. světové 
války, právě o tomto tématu bude 
pan Crha číst. Autorské čtení se koná 
v pondělí 27. 4. 2015 v 18 hodin.
Jak zjišťujeme, duben je na akce ještě 
bohatší než březen – měsíc čtenářů. 
Snažíme se, aby každý měsíc byl tím 
Vaším svátkem, abyste si mohli vybrat 
z pestré nabídky akcí pro děti i pro 
dospělé.
Krásné jarní dny přejí

Jitka Fukalová
Veronika Bednářová

KJM pobočka Lány

po přechodu. Zákon však hovoří jas-
nou řečí: cyklisté mohou jízdní kolo 
přes přechod pouze vést vedle sebe.
A ještě zmínka k povinné výbavě. Ta 
zahrnuje oranžové odrazky na kolech, 
červenou zadní odrazku, přední bílou 
odrazku, oranžové odrazky na pedá-
lech a dvě na sobě nezávislé brzdy. 
Za snížené viditelnosti musí na kole 
být ještě (vzadu) červené a (vpředu) 
bílé světlo. Odrazky z povinné výba-
vy může cyklista nahradit reflexními 
prvky na oblečení a obuvi. (Zvonek 
ani blatníky do povinné výbavy kola 
nepatří).
A ještě varování na závěr: za jízdu po 
chodníku, po přechodu pro chodce 
nebo za chybějící součásti povinné 
výbavy viníkovi hrozí na místě pře-
stupku až 2000 korun; ve správním 
řízení dokonce až 2500 korun.

Pavel Šoba, MP Brno

 BLEŠÁK se koná 2. 5. a 6. 6. v bo-
hunické hasičské zbrojnici na Ukrajin-
ské 2b v I. patře od 9.00 do 11.30. hod. 
Info 605 089 298, blesak@slunovrat.
org, http://blesak.slunovrat.org
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Malé zamyšlení nad fotbalem

BOHUNICKÁ VYPLŇOVAČKA

Není to tak dávno, kdy na fotbalovém 
hřišti bohunického Tatranu běhalo 
a trénovalo plno dětí a reprezento-
valo náš oddíl ve všech věkových 
kategoriích po celém Jihomorav-
ském kraji a v některých případech 
i republikových pohárových fotba-
lových soutěžích.
Dnes je mnoho nových sportovních 
odvětví, které konkurují fotbalu: fut-
sal, malá kopaná, florbal atd. Je pro-
to velice těžké udržet mladé hráče 
v našem oddíle, i když mají v našem 
klubu podmínky jako snad málokterý 
jiný brněnský oddíl. Dvě haly, hřiš-
tě s umělým travnatým povrchem, 
travnaté hřiště a příjemné prostředí.
V dnešní době nás velice dobře re-
prezentuje družstvo dorostu, které je 
na špici divizní soutěže a dělá radost 
nám všem! Bohužel situace u žáků už 
není tak dobrá. Jak starší, tak i mlad-
ší žáci bojují o udržení v Jihomorav-
ském krajském přeboru a bude pro 
ně velice těžké v této soutěži zůstat. 
Přesto věříme, že se to povede a naši 
žáci tuto soutěž udrží pro své mladší 
spoluhráče, kde už vyrůstá nová ge-
nerace nadějných a talentovaných 
hráčů.
Je tu však ještě jedna věc a to, aby 
rodiče pochopili, že nestačí přes tý-
den pustit své děti na trénink, kde 
je o ně postaráno. Přijde víkend 
a k mistrovským utkáním se dosta-
ví polovina hráčů a trenéři mají pak 
těžkou hlavu, jak tuto situaci řešit! 
Hráči odjíždějí na chaty, chalupy atd. 

Není možné, aby trenéři přes týden 
se věnovali dětem, a když mají re-
prezentovat svůj oddíl, kde trénují 
a připravují se na zápas, tak odjedou 
o víkendu s rodiči a nechají ve „šty-
chu“ jak trenéra, tak i své kamarády. 
To přece nejde. Rodiče musí mít také 
smysl pro odpovědnost vůči klubu 
Tatran Bohunice. Nestačí jen zaplatit 
příspěvky. Trenéři tuto činnost dělají 
z lásky k fotbalu a zadarmo. Někteří 
nebo většina rodičů si myslí, že trené-
ři jsou za to placeni. To je však omyl, 
klub jim tuto jejich práci neplatí, pro-
tože na to nemá finanční prostředky!

Chtěl bych tímto poprosit rodiče, 
aby si naplánovali svůj program tak, 
aby mohli jejich děti, pokud to bude 
možné, reprezentovat svůj klub. Bu-
deme potěšeni, když přijdou povzbu-
dit své děti a poté mohou odcestovat 
za svým volnem a svými příbuznými. 
Prospěje to nám všem.
Hledáme fotbalové nadšence, hráče 
ročník 2002–2005, kteří by rádi hráli 
fotbal v našem klubu, aby se přihlá-
sili v pondělí, středu nebo pátek do 
konce března v hale a od dubna na 
hřišti Tatranu Bohunice od 16.00 do 
17.00 hod. u trenérů žáků (pan Divác-
ký, Jurkovič, Ševčík).

Děkuji za pochopení a čas věnovaný 
tomto článku.

Josef Ševčík, trenér mladších žáků 
Tatran Bohunice

 1. Věznice zkolaudovaná v roce 1956 je především jakou věznicí?  
  Pozn.: Umožňuje výkon vazby
 2. Která ZŠ umožňuje žákům studovat ve třídách s rozšířenou výukou   
  plavání?
 3. Jak se dříve nazývala ulice Okrouhlá (v letech 1974–1991)?
 4. Jak se jmenují svatí, kterým je zasvěcena kaplička na Morávkově náměstí?
 5. Jaká je německá podoba názvu Bohunice?
 6. Jak se nazývá ulice, ve které sídlí úřad městské části (ÚMČ)?
 7. Jak se nazývá ulice pojmenovaná podle údajného bájného zakladatele  
  Bohunic?
 8. Jak se jmenuje centrum s více než padesáti obchody otevřené v roce 2008  
  (psáno anglicky)?
 9. Jak se nazývá tělocvičná jednota, která je známá hlavně díky oddílům  
  házené a fotbalu? 
 10. Jak se jmenuje areál či středisko ve kterém nalezneme ÚMČ, obchody  
  a služby?
 11. Kolik členů má zastupitelstvo MČ (psáno slovy)?
 12. Jak se jmenuje ZŠ, která letos slaví 30 let od svého založení?
 13. Jak se nazývá výkonný orgán MČ, který má sedm členů?
 14. Co je umístěno v dolní části znaku obce?
 15. Jaký je název měsíčního informačního zpravodaje vydávaného  
  zastupitelstvem MČ?
 16. Jaká městská část Brna-města sousedí s MČ Bohunice na severu  
  a východě?
 17. Jak se nazývá říčka, která se dotýká jižní hranice Bohunic (známá také jako  
  Lískovecký potok)?

Připravila Lenka Pařízková
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Znáte dobře Bohunice? Odpověď je pro Vás ukryta v tajence,  pokud odpovíte správně na otázky

MOKRÝ MÍČ – SUCHÉ MÍCE – ZDOKONALOVACÍ PLAVÁNÍ 

příměstský tábor 2015 
17. – 21. 8. 2015 cílený hlavně na zdokonalovací plavání.
pro holky a kluky od 9 do 12 let, od 8.00 do 16.00 hod.
Areál ZŠ Arménská bazén 16,7 m,  2 × 1 hod /denně – plavání, minipólo ,
tělocvična, hřiště – košíková, kopaná, vybíjená.
Obědy ve školní jídelně. Cena: 1250,- až 1350,- Kč (dle účasti)
Zájem oznamte mailem na t.gooz@seznam.cz. 
Další info tamtéž nebo  tel. 603 261 268 

T. Gőőz  Kometa KPSP Brno
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 CHCETE PRODAT, KOUPIT nebo 
PRONAJMOUT NEMOVITOST? Ne-
jsme realitní kancelář – zprostředko-
váváme jen kontakt mezi nabízejícími 
a zájemci. Více informací na: www.
reality-zprostredkovani.cz

 Firma OLMAN SERVICE s. r. o. 
hledá pracovníky osoby se zdravot-
ním omezením na pozici uklízeče/
ky na HPP. Pracoviště Brno-Bohunice. 
Nabízíme možnost zaměstnaneckých 
půjček. Volejte 730 186 797.

 Zlobí vás doma pejsek? Nevíte si 
s tím rady? Poradím vám, jak odstranit 
tento problém. Tel.: 606 896 211.

  ŽALUZIE – výměny, opravy, 
sítě  dveře proti hmyzu, látkové ro-
letky. Tel: 604 850 396, e-mail: zaluzie.
hanak@seznam.cz

 Instalatér Radek Audy. Včetně 
drobných oprav. Tel: 605 54 44 02.

 Koupím byt 1+kk, příp.2+kk. Plat-
ba hotově. Tel.: 702 334 402.

 Koupím byt DB nebo OV, 
původní stav nevadí. RK nevolat. 
Tel: 732 434 910.

 Prodám garáž v I. PP v garáží na ul.
Petra Křivky v Novém Lískovci. Orien-
tována směrem do volného prostoru 
k ulici Oblá, opatřena vnitřní omítkou 
a zářivkovými světly. Tel: 792 284 933, 
792 284 932.

KONTROLA PŘENOSNÝCH HASICÍCH PŘÍSTROJŮ 
A HYDRANTŮ

Základní cena kontroly přenosných hasicích přístrojů 25,- Kč
Základní cena HYDRANTŮ 85,- Kč
Náklady na cestovné – Bohunice, Starý Lískovec zdarma
Tyto ceny platí i v případě, že byl PHP již použitý nebo jinak 
poškozený. Ceny jsou bez DPH.
JAŠEK RENÉ – SERVIS A OBCHOD HASICÍCH PŘÍSTROJŮ
Tel: 608 747 686, email: jasekrene@seznam.cz

 ODDLUŽENÍ – vyhotovíme Vám 
návrh na povolení oddlužení, vysvět-
líme celý proces oddlužení. Sídlíme 
v Brně. Tel. 77 30 30 134

 Koupím byt v Bohunicích nebo 
okolí, cena do 2,5 mil. Kč. Děkuji za 
nabídku. T: 732 434 910

 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 
350 Kč/ks, radiátorů, oken, fasád aj.
ZEDNICKÉ PRÁCE A TAPETOVÁNÍ.
Tel.: 606 469 316, 547 225 340.
www.maliribrno-horak.cz
Brno-Bohunice a okolí.
Platba hotově = SLEVA 250 Kč!

 Kuchyňské linky a vestavěné skří- 
ně, nová dvířka, šuplíky pod linku, 
skříňky, skříně na míru a výměna pra-
covní desky. Vrba 603 438 707.

 Elektrikář: instalace, opravy, revi-
ze, vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.

 Hledám ke koupi dům, prosím 
nabídněte. T: 736 123 995.

 Firma Itevo hledá švadlenu – šičku 
na výpomoc. Brigádně nebo ŽL. Pro-
vozovna Kamenice 2. Tel.: 607 507 183.

 Mytí oken, žaluzií, čištění koberců 
a čalounění. Dvořák tel.: 733 201 361.

  Nevíte si rady s počítačem? 
Potřebujete kamerový a dohledový 
systém? Kontaktujte mě: 608 887 655, 
www.pecka.info
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Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

Autorizovaný prodejce a servis počítačů

– Servis a prodej notebooků, 
počítačů a příslušenství

– Odvirování, záloha dat
– Instalace a poradenství
– Renovace tonerů do tiskáren
– Správa a montáž datových sítí

http://www.stofcom.cz
Tel./fax: 547 221 591

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
budova České spořitelny

Autorizovaný prodejce a servis počítačůrodejce a servis počítačů

– Servis a prodej noteboooků, 
počítačů a příslušenství

– Odvirování, záloha dat
– Instalace a poradenství
– Renovace tonerů do tisskáren
– Správa a montáž datovýých sítí

//www.stofcom.czhttp:/
/fax: 547 221 591Tel./

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17Po–Pá

Brno-Kohoutovice
budova České spořitelny

www.pohrby.cz
OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí–pátek 9–18 hod., sobota 9–12 hod.
Jihlavská 26, 634 00 Brno-Nový Lískovec, tel.: 547 219 644, tel./fax: 547 219 352

www.nabyteknovapohoda.cz

Jsme tu stále pro vás
NOVÁ POHODA

Česká výroba – Jistá kvalita

NyNí NOVě VestAVěNé skříNě

Nadstandardní kvalita

za rozumnou cenu

provozovna:

prodej náhradních dílů na spotřebiče:
Mora, Gorenje, Fagor, Karma,  
Mora-Top, Electrolux...

servis domácích spotřebičů značek:
Mora, Fagor, Gorenje, Karma, Kvart-cz

Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý pocit a ještě vyděláte – 
odevzdejte k nám staré vysloužilé elektrospotřebiče. Za starý sporák, 
pračku či myčku dostanete na ruku 170,- Kč. Platí při vlastním dovozu.

Kleiner Brno, spol. s r.o.
Košinova 10, Brno Kr. Pole
tel: 549 210 297–8

Otevírací hodiny:
Po–Pá 8.00–16.00 hod.
www.levnesporaky.cz

Pálení čarodějnic na hotelu Myslivna!
Vážení hosté, i letos zveme všechny věkové kategorie na tradiční  
pálení čarodějnic, na terase hotelu Myslivna.

Ve čtvrtek, 30. dubna od 17.00 hodin. Vstup zdarma!
Můžete se těšit na opékání špekáčků, pálení čarodějnice,  
zábavné hry pro děti a hudební program v podání DJe Chabiho.

Více informací:
+420 547 107 555, info@hotelmyslivna.cz, www.hotelmyslivna.cz


